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2017 staat weer voor de deur en we blikken dan
ook kort terug op 2016.
2016 was een zeer druk jaar voor onze eenheid
en 2017 lijkt niet minder druk te worden. De
opdrachten in binnenland en eventueel buitenland staan al op de planning. We hadden ook op
vrijdag 13 januari de bevelsovergave waar de
dertiende commandant van het fusiebataljon het
bevel over de eenheid overnam, men zou voor
minder de onheilsgoden oproepen. We wensen
de nieuwe commandant echter het allerbeste toe
tijdens zijn commandoperiode en hopen zoals
steeds over de nodige steun te kunnen beschikken.
Voor onze Verbroedering konden we rekenen
op enkele geslaagde bijeenkomsten waar we
nog steeds de nodige respons op krijgen, reden
te meer om op de ingeslagen weg voort te gaan.

Te noteren data:

22 februari: ontmoetingsdag en statutaire
vergadering voor de
effectieve leden
09 juni: Verbroederingsdag
08 september: Molenbeek
6 September: Maaseik
7 September: Thorn
6 oktober: graventocht
Limburg
13 oktober: ontmoetingsdag

Ook denk ik bij het terugblikken natuurlijk aan
al onze leden die overleden zijn het laatste jaar CC te Leopoldsburg en dit vanaf 14 uur.
en ook aan hen die in minder goede gezondheid
verkeren, hopelijk gaat het hen snel beter.
Het verdere jaarprogramma werd ook reeds
Voor 2017 staat onze eerstkomende activiteit uitgewerkt en daarover zal u op 22 februari en/
op de agenda op 22 februari, onze statutaire of in één volgende nieuwsbrief meer vernemen.
vergadering die we dit jaar gekoppeld hebben
aan een eerste ontmoetingsdag, details hierover
vindt u verder in dit nummer.
Zo om deze eerste nieuwsbrief van het jaar niet
te overladen zal ik het hierbij laten en hoop
Om de banden van onze verbroedering wat aan
velen van jullie te ontmoeten op 22 februari e.k.
te halen werd door één der leden voorgesteld
en wens ik jullie allen het beste toe voor het
om een maandelijkse bijeenkomst te organisenieuwe jaar en vooral een goede gezondheid.
ren, vrijblijvend, waar men tussen pot en pint
kan bijpraten. Daar er reeds een dergelijke bijeenkomst georganiseerd werd door enkele oud
Met bevrijdersgroet.
onderofficieren werd gevraagd of onze leden
hier ook welkom waren. Dit leek mogelijk dus Luc Smet
voor zij die het wensen en wat vrije tijd hebben Voorzitter
kan men aansluiten bij deze bijeenkomst, telkens op de eerste dinsdag van de maand in het

Lidgeld 2017
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld bedraagt het lidgeld vanaf dit jaar 15 €.
De leden die nog niet betaald hebben kunnen dit bedrag storten op onze bankrekening BE69 7352
2330 3078
Met dank
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Ontmoetingsdag te Leopoldsburg
22 februari 2017

Programma:

gevulde tomaat

11.30 uur: ontvangst en aperitief in de Club Silberman, Kwartier Lt Gen Piron te Leopoldsburg

Gratintaart

11.45 uur: uiteenzetting door de Korpscommandant en/of onze
Voorzitter

Mokka

12.45 uur: middagmaal in de Villa Astrid, Menu:

Victoriabaars op tomaat
Velouté van rode paprika
Kalkoenfilet op grootmoeders wijze,

Grashopper panna cotta
Witte en rode wijn
Onkosten: 28 € per persoon, alles inbegrepen
Inschrijven: door het verschuldigde bedrag te storten op ons
rekeningnummer BE69 7352 2330 3078 en dit
VOOR 15 februari 2017

Peertje gevuld met veenbessen, stronkje witloof,

Maandelijkse babbelnamiddag
Elke EERSTE dinsdag van de maand

Zoals u misschien wel weet komen de oud-onderofficieren van
ons Bataljon iedere maand samen, gewoon voor een babbel
met een koffie of een drankje, de deelname is geheel vrijblijvend.

Datum: telkens de EERSTE dinsdag van de maand om 14.00
uur

Plaats: het cafetaria van het Cultureel Centrum te Leopoldsburg

Welnu, we zijn met hen overeengekomen dat ook al onze leden Iedereen met zijn partner is hierop vrijblijvend uitgenodigd.
van de Verbroedering kunnen aansluiten.
We komen voor de eerste maal samen op dinsdag 7 maart 2017

Luitenant-kolonel Stafbrevethouder Dsinter

Nieuwe korpscommandant van het Bataljon Bevrijding/5Linie
De loopbaan van Luitenant-kolonel stafbrevethouder Joeri
Dsinter vangt aan in augustus 1990 met de 130 e Promotie Alle
Wapens van de Koninklijke Militaire School te Brussel. Na
het beëindigen van de academische opleiding volgt de professionele stage Pantsercavalerie te Leopoldsburg.

Kosovo.

Na de vorming Kandidaat Hoofdofficier volgt een eerste staffunctie en maakt Kapitein Dsinter deel uit van het team dat,
binnen de Ondersectie G3 - Operaties van COMOPSLAND,
verantwoordelijk is voor de planning en de coördinatie van de
In januari 1996 vervoegt Onderluitenant Dsinter het 2/4 Regi- ‘pre-deployment training’ van de verschillende eenheden die
ment Lansiers te Leopoldsburg om er tot januari 2000 de func- zich voorbereiden op een operationele inzet.
tie van pelotonscommandant uit te oefenen. Eind 1996 neemt
hij deel aan de UNO-opdracht ‘UNTAES’ in ex-Joegoslavië Begin september 2008 wordt Kapitein-commandant Dsinter
als pelotonscommandant MILAN in de schoot van het C eska- aangeduid om vleugeladjudant te worden van de ‘Supreme
dron van BELBAT XIV.
Allied Commander Europe’ (SACEUR) en is hij tewerkgesteld in het NAVO-hoofdkwartier SHAPE te Casteau.
In augustus 1999 volgt een tweede inzet in het kader van de Aansluitend op deze functie neemt Majoor Dsinter in 2010
NAVO-opdracht ‘KFOR’ in Kosovo, deze keer als pelotons- met de 125e Divisie deel aan de Hogere Stafopleiding. Vervolcommandant tank van het A eskadron van BELKOS 1.
gens wordt hij in 2011 geselecteerd voor de functie van Military Assistant van de Chef Defensie.
Van februari 2000 tot juni 2001 is Luitenant Dsinter commandant van het peloton Verkenner van het 2/4 Regiment Lansiers Van september 2014 tot december 2016 is Luitenant-kolonel
en in die functie neemt hij als instructeur/ stafbrevethouder Dsinter tewerkgesteld bij de Algemene Dipelotonscommandant deel aan het ‘military assistance’ trai- rectie Human Resources als chef van de Ondersectie Vakrichningsprogramma BEMAT in Benin.
tingen ‘Ground’.
In juni 2001 wordt Luitenant Dsinter 2 e commandant van het Op 13 januari 2017 neemt Luitenant-kolonel stafbrevethouder
A eskadron om er een jaar later commandant van te worden. Dsinter het bevel over van het bataljon Bevrijding - 5 Linie,
In de zomer van 2004 voert Kapitein Dsinter het bevel over als 13e Korpscommandant van de eenheid.
het Belgisch-Luxemburgs detachement BELUKOS XVI te

